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Dertien mannen en één vrouw die voor hun werk vrijwel altijd buiten zijn, zitten dit schooljaar
25 dagen in de boeken. om een diploma te halen. ,,Dat valt niet mee, ik ben geen binnenmens."

Theorie voor doe-mensen
Ambtenaren die in Oss de wegen en het
groen netjes houden gaan (soms voor het
eerst in 40 jaar) terug de schoolbanken in..
door

Paul Driessen

et zijn 'groene vin
gers'. houdt Gerard
van Amstel een pen
vast. Die weegt een
paar kilootjes lieh
ter dan het gereed
schap dat de Ossenaar (54) op gewone
werkdagen hanteert. Als hovenier ont
fermt hij zich over de bomen, bermen,
veldjes en struiken in de stad.
De pen heeft hij vast voor een nieu
we studie voor buitendienstmedewer
kers. Oss is één van de eerste gemeen
:en die de opleiding aanbiedt op MßO
niveau 2. Doel is medewerkers wijzer
re maken over technische ontwikkelin-
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•uet wordt"betaald, is
nder werktijd en je
·ordt er nooit dommer
an. Het is wel wennen'
Gerard van Amstel hovenier
gen, veiligheid en communicatiemet
bui-gersdie steeds mondiger worden.
Aan de nieuwe opleiding in Oss ne
men veertien ambtenaren deel. Zij zit
ten deze dinsdag aan de Molenweg bij
een voor hun tweede lesdag, met voor
al veel theorie en een beetje praktijk.
Hovenier Van Amstel legt uit waarom
hij meedoet. ,.Het wordt betaald, is on
der werktijd en je wordt er nooit dom
mer van. Wennen is het wel. ik ben
geen binnenmensen her valt niet mee
om de hele dag lessen te volgen." De

Ossenaar, werkschoenen aan en een
reflecterende jas over zijn stoel gehan
gen, heeft vertrouwen in een goede af
loop. Met een hoveniersdiploma op
zak weet Van Amstel hoe het is om te
snideren ... Af is dit toch iets anders, de
ze opleiding is breder."
Vóór hem op tafel ligt de lesstof
over wetgeving, veiligheid en het om
gaan met risico's op de werkvloer. Het
zijn slechts een paar van de onderwer
pen, die worden behandeld tot aan het
laatste e~am~~ op 12 juli.

Grapjes en voorbeelden
De veertien leerlingen, één vrouw en
dertien mannen, zitten tijdens de les
met hun handen over elkaar en krab
belen soms iets in de multomappen
die opengeklapt op tafel liggen. Ieder
een in het bedompte lokaal rondde
ooit een opleiding at; al is dat voor
sommigen veertig jaar geleden.
Hel valt niet mee om na zo'n lange
tijd terug de schoolbanken in te gaan
en de aandacht er constant bij te hou
den, snapt docent Curd van der Lin
den. Hij probeert het simpel en snel te
houden met praktijkvoorbeelden en
grapjes. Zo begint liij de uitleg over
bijna-ongelukken op het werk met irri
tante bumperklevers. .Jk had er tien
voor mijn neus ziuen op weg hiernaar
toe. Het ging steeds net goed. Moet ik
dan toch een formulier invullen voor
het werkt" Om vervolgens een stuk se
rieuzer in te gaan op gevaarlijke situa
ties waarbij het wêl nodig is om ze re
melden. Al Is het maar zodat werkge
vers er iets aan kunnen doen.
Verderop in het schooljaar volgen
de medewerkers meerdere praktijkles
. sen in de buitenlucht. Een heuse vera
deming voor deze groep studiebollen.

STUDIE: 'ALLROUND MEDEWERKER BEHEER OPENBARI: RUIMTE'
• Oss biedt als eerste ge • Die duurt 1 jaar en telt
200 lesuren,verspreid
meente van Nederland
over 25 dagen.Theorie
de MB02-opleiding'All
en praktijklessenin vak
round Medewerker Be
ken als: communicatie,
heer Openbare Ruimte'
veilig werkenlangs de
van de SPA G.-oep aan.
weg en duurzaamheid.
• Er doen 14 buitendienst
De lessen vindenplaats
medewerkers(straten
bij Oessohouseaan de
makers,hoveniers,etc.)
Molenwegen op de IR.
mee aan de opleiding.

Diddewerfaan de Sin
gel 1940-1945in Oss.
• Op 12 juli staat het laat
ste examengepland,de
diploma-uitreikingis op
27 september.
• Ossfaciliteertsindsdit
jaar ook een opleiding
tot vuilnisman(MB01).
Amsterdamdeed dat al.

• DocentCurdvan der Lindengeeft .in Oss uitleg over een vuilniswagen.Een spaarzaam praktijkmoment in
een lange lesdag voor een nieuweMB02-opleidingvoor buitendienstmedewerkers. foto Peter van Huijkelom

LONNEKE LELYVELD

VENROQIJ

THEO WEL

Groepsgevoel

Eigenwaarde

Voor Nulander Gor van Venrooij
is het veertigjaar geleden dat hij
voor het laatst een opleiding volg
de. Na de lts ging hij aan de slag.
Voor de gemeente Oss werkt hij
aan straten, riolen en borden. De
kans om 'in de baas z'n tijd' wij
zer te worden greep de 56-jarige
Van Venrooij aan. Om iets op te
steken en collega's beter te leren
kennen. Wat hem tegenvalt? Het
vasthouden van de concentratie!

Als enige vrouw valt Lonneke Le
lyveld op tussen de buitendienst
medewerkers met wie ze de oplei
ding volgt. Ze werkt ook niet in
Oss, maar in Geldermalsen, waar
ze kerkhovenonderhoudt. Dertig
jaar terug ging Lelyveld (49) voor
het laatst naar school. ,,Het is na
zoveel jaar even aanpassen,vooral
voor mij als buitenmens. Ik volg
deze opleiding voor mezelf; voor
mijn eigenwaarde."
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Ontplooiing
Theo Wels staat sinds begin april
onder contract bij de gemeente
Oss, waar hij zich ontfermt over
straatwerk. Terug in de schoolban
ken valt het hem niet mee om na
de lunchpauze nog scherp te zijn
en alles te onthouden. De 51-jari
ge Schijndelaar ziet de opleiding
als een mooie kans om zijn talen
ten te ontplooien...We krijgen
hierna de kans voor een opleiding
cot voormanop MB03-oiveau."
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